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Abstrakt 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors 
upplevelse av hälsa vid kronisk sjukdom. 16 vetenskapliga artiklar 
analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys och 
resulterade i fem slutkategorier: att vara med familj och vänner, att 
välja glädje och förändra synen på livet, att göra det som är 
meningsfullt, att vara oberoende och bestämma över sitt liv och att 
finna styrka och frid i andlighet. Familj, vänner och att ha något 
meningsfullt att göra viktigt för människor i studien. Människor 
ville även uppleva oberoende, fatta egna beslut och kunna bo 
hemma. För att kunna befrämja hälsa hos människor med kronisk 
sjukdom för sjuksköterskor är det mycket viktigt att veta vad de 
som unika människor upplever vara hälsa då denna upplevelse är 
högst individuell. Då det finns få studier om människors 
upplevelse av hälsa vid kronisk sjukdom önskar vi att ytterligare 
forskning kring ämnet görs för att kunna förbättra situationen för 
människor med kronisk sjukdom.  

 
 
  Nyckelord: litteraturstudie, hälsa, kronisk sjukdom, livskvalitet,  
  relationer 
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World Health Organisation (WHO) definierar hälsa som ett fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte nödvändigtvis som frånvaro av sjukdom och handikapp (WHO, 

2006). WHO:s hälsodefinition framhäver hälsans subjektiva uppfattning. Subjektiv 

uppfattning om hälsa beskriver människans medvetenhet om sin hälsa i form av upplevelse av 

trivsel, glädje, tillfredställelse, förmåga att hantera sitt liv, vantrivsel, modlöshet, 

meningslöshet och apati (Eriksson, 1996, s. 16-19). Teorier som beskriver en humanistisk 

inriktning av hälsa är bl.a. den teleologiska, den holistiska och den salutogena teorin. 

 

Eriksson (1996, s.16-19, 23, 44-48, 76-77) beskriver en teleologisk teori. En människa kan 

känna sig frisk även om det finns synliga tecken av sjukdom på kroppen, likaså om 

människan inte har några synliga tecken på sjukdom kan denne känna sig sjuk. Människan 

kan uppleva sin hälsa som god eller inte god utifrån hur hög grad av välbefinnande denne 

känner. Att vara frisk knyts till den fysiska hälsan, exempelvis att inte ha ont och sundhet 

knyts till den psykiska hälsan och är exempelvis känslor av välbefinnande. Enligt Eriksson 

(1996, s.16-19; 44-48) är att må bra en central del i hälsodefinitionen och ett uttryck för 

välbehag. Att må bra innebär att livet kan vara meningsfullt och gott trots sjukdom. 

Hälsobeskrivningen omfattar alla människans dimensioner. Författaren uttrycker att hälsa är 

något som människan är och inte något människan har. Genom att säga att hälsa är något 

människan är menar författaren att människan har ett eget ansvar för sitt liv, sina val och sin 

hälsa. Hälsa ses som en del av livet. Den är relativ och innebörden i begreppet hälsa är 

individuellt och unikt för alla människor. 

 

Pörn (1998) menar, utifrån en holistisk syn på hälsa, att människans hälsa antingen består 

delvis eller helt av förmågan att utföra vissa handlingar eller förverkliga vissa mål. Människor 

är handlingsvarelser, vilket innebär att de har handlingsförmåga och handlar utifrån de 

resurser som de tror sig ha och inom ramen för resurser de faktiskt har. Människor handlar 

utifrån vilka mål de har, den miljö de är i och utifrån sina repertoarer, förmågor. Miljön 

påverkas av människors handlingar och miljön påverkar människor. Om människor drabbas 

av sjukdom, skada eller handikapp försvagar det deras repertoar och kan skapa minskning 

eller bortfall av en eller flera förmågor. Hur allvarligt detta är beror på vilken betydelse 

förmågorna har i deras liv. Pörn (1998) menar att hälsa kan identifieras med ordet anpassning. 

Människors förmåga till anpassning gör att det är möjligt att ha sjukdom men ändå uppleva 

god hälsa. 
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Antonovsky (1991, s. 12, 13, 38-41, 52) myntade begreppet ”salutogenes” som kommer från 

latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung 

eller uppkomst. Ett salutogent perspektiv på hälsa innebär att intresset är mer fokuserat på 

människors möjligheter, så kallade hälsobringande faktorer, än på deras sjukdom. Författaren 

menar att människor ständigt utsätts för stressorer. Stressorer beskrivs som påfrestningar i 

livet utan möjlighet till att påverka. Det finns tre olika typer av stressorer. En av dessa är 

kroniska stressorer, en livssituation eller ett tillstånd i livet, där något har en stor inverkan på 

livet. Människors förmåga att hantera stressorer är avgörande för om påfrestningen leder till 

sjukdom. KASAM, känsla av sammanhang, innebär människors upplevelse av tillvaron som 

begriplig, meningsfull och hanterbar. De som har en hög begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet har ett högt KASAM och de som har ett låg grad av begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet har ett lågt KASAM. Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning de 

upplever att livet har en känslomässig innebörd och att krav som livet ställer är värda att 

engagera sig i, i stället för att se kraven som bördor. Begriplighet beskriver i vilken grad 

människor upplever inre och yttre påverkan som sammanhängande och strukturerad i stället 

för oväntad och oförklarlig. Hanterbarhet beskriver upplevelsen av att det finns resurser till 

förfogande och hur människor med hjälp av dessa kan möta de krav som ställs. Har 

människor ett högt KASAM kommer de inte att uppleva sig som ett offer för 

omständigheterna.  

 

Hälsa och sjukdom ses ofta som motsatta förhållanden. Människor kan börja värdera sin hälsa 

och börja kämpa för den vid en svår sjukdom (Eriksson, 1996, s. 8). Att leva med kronisk 

sjukdom påverkar och förändrar livet (Morse, 1997; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). 

Kronisk sjukdom är långvarig, permanent och gradvis ökande (Söderberg et al., 1999). Till 

kroniska sjukdomar räknas bl.a. artrit, diabetes, astma, epilepsi, multipel skleros, schizofreni 

och hjärtfel (Tritter & Calnan, 2002). Kronisk sjukdom kan delas in i akut drabbande, 

exempelvis stroke och sjukdomar som drabbar människor gradvis, exempelvis artrit eller 

Alzheimer. Kroniska sjukdomar är i huvudsak progressiva, konstanta eller episodiska. 

Alzheimers demens är en progressiv kronisk sjukdom. Den har kontinuerliga symtom och 

progredierar ständigt. Hos en sjukdom som är konstant, stabiliseras sjukdomen efter en initial 

kris, exempelvis stroke. Den episodiska sjukdomen har omväxlande stabila perioder i 

varierande längd med akuta förvärranden eller uppblossningar t.ex. astma (Newby, 1995). 

Cancer har nyligt börjat ses som en kronisk sjukdom. Som andra kroniska sjukdomar finns det 

beskrivet att cancer kan vara funktionsnedsättande eller invalidiserande, orsaka intensiv 
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smärta, orsaka svårigheter och ge människor en social stämpel (Koller et al., 1996). Cancer 

skiljer sig från andra kroniska sjukdomar på så sätt att det finns många olika former som ryms 

under ett begrepp men förekomsten och dödligheten vid cancer är densamma som vid andra 

kroniska sjukdomar. Cancer skiljer sig även från andra kroniska sjukdomar genom att vissa 

cancerformer kan ur ett medicinskt perspektiv botas (Tritter & Calnan, 2002).  

 
Enligt Toombs (1993) kan det kan vara svårt att leva med kronisk sjukdom och att göra den 

till en del av det dagliga livet, speciellt om den kommer snabbt, oväntat och om sjukdomen är 

allvarlig. Det som tidigare tagits för givet i livet ifrågasätts och det som i första hand är hotat 

är integriteten, jaget. En sjuk människa är en sårbar människa (Toombs, 1993, s. 20; 

Söderberg et al., 1999). I början av sjukdom tvingas människor att konfrontera sin sårbarhet, 

känslan av att förlora kontrollen förstärks av upplevelsen att det kända livet är oberäkneligt. 

Människor kan inte längre förutsäga sitt liv. Sjukdom hos människor kännetecknas främst 

som en oförmåga att göra något som de tidigare gjort och klarat. Relationen mellan 

människors kropp, själ, ande och miljön ändras på grund av sjukdom och omvärlden ses och 

upplevs annorlunda (Toombs, 1993, s. 62-63). Människor med kronisk sjukdom kan ofta 

uppleva sig som annorlunda och isolerade och de tror sig ses bara som en sjukdom och inte 

som en människa med en sjukdom (Michael, 1996). De kan uppleva förlust vid kronisk 

sjukdom, förlust av helhet, kontroll, frihet och integritet men även förlust av det självklara i 

livet (Michael, 1996; Toombs, 1993, s. 97, liksom förlust av kraft, energi och styrka 

(Söderberg et al., 1999).  

 

Enligt Boorse (1977) ses människor med ett biostatiskt perspektiv, som en biologisk organism 

vars mål är fortplantning och överlevnad. Sjukdom gör att människor får en försämring av 

funktionella möjligheter och det leder till de inte kan prestera på samma sätt som innan 

sjukdom. Författaren menar att hälsa är frånvaro av sjukdom och människor upplevs inte vara 

friska om de avviker från det som upplevs vara normalt för människor. 

 

Idag är sjuklighet det som är mätbart. Inom hälso- och sjukvården är det viktigt att känna till 

att för alla människor är inte hälsa detsamma som frånvaro av sjukdom. En humanistisk eller 

holistisk människosyn hos sjuksköterskor har grundläggande betydelse för den omvårdnad 

som de utövar. Dessa består av principen om holistisk vård, individuell behandling, att 

stimulera människans möjlighet till aktivitet och att använda sina egna resurser men även 

principen om frihet och ansvar för människor (Eriksson, 1996, s. 8, 28, 76). Det är viktigt för 
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sjuksköterskor att kunna se vilka behov som människor har för att de ska kunna stärka 

upplevelsen av hälsa vid kronisk sjukdom. Detta kan dock vara problematiskt eftersom hälsa 

är en individuell upplevelse. Med detta som bakgrund är syftet med studien att beskriva 

upplevelse av hälsa vid kronisk sjukdom. 

Vi har valt att likställa begreppen hälsa och livskvalitet i denna studie eftersom vi antar att 

upplevelsen av god livskvalitet innebär upplevelsen av god hälsa och omvänt. 

 

Metod 
Litteratursökning 
Litteratursökningen utfördes i databaserna CINAHL, Pubmed/Medline och Academic Search. 

Artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter under de senaste femton åren. 

Inklusionskriterier var människor från 18 år och uppåt, kvalitativa artiklar eller de som var 

både kvalitativa och kvantitativa, att artiklarna var granskade (peer-rewied) och att de var 

skrivna på engelska eller svenska. Exklusionskriterier var barn, artiklar som var äldre än 15 

år, på andra språk än engelska och svenska och de som inte var granskade (peer-rewiewd). 

Sökord som användes var health, chronic disease, chronic illness, quality of life, experience, 

meaning, live och narrative, dessa kombinerades på olika sätt. Trunkering användes för att 

även inkludera orden i andra böjningsformer. Sökningen resulterade i 224 artiklar. Av dessa 

svarade 16 mot syftet. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman och Stoltz (2002, s. 122- 

123) granskningsprotokoll. Artiklarna har granskats med avseende på vilken metod som 

använts, hur tillvägagångssättet och resultatets presenterats av författarna för att kontrollera 

vilken kvalitet artiklarna hade. De artiklar som bedömdes ha medelkvalitet fick det därför att 

resultatet i studierna hade kunnat vara mer logiskt och lättbegripligt. Resultatet i studien av 

Widar et al. (2004) presenterades inte tydligt nog för att artikeln skulle bedömas att ha bra 

kvalitet då författarna kom fram till övergripande teman. Analysmetoden i studien av Barnett 

(2005) hade kunnat beskrivas mer tydligt och utförligt för att stärka studiens kvalitet. 

Studierna tog inte heller upp ett etiskt resonemang i större utsträckning och bedömdes därför 

som medelkvalitet. 

 

Analys 
Vi utgick ifrån manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Downe-Wamboldt (1992) och Graneheim och Lundman (2004) menar att det är viktigt att i 

förväg bestämma om den kvalitativa innehållsanalysen skall ha ett manifest eller ett latent 

fokus. Det manifesta innehållet är vad texten säger och är ofta presenterat i kategorier. Det 
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latenta innehållet i texten är oftast indelat i teman och visar på den underliggande meningen i 

texten. Polit och Beck (2004, s. 578) beskriver kvalitativ innehållsanalys som en process för 

att foga samman delar till en meningsfull helhet. Enligt Downe-Wamboldt (1992) är det mest 

grundläggande och viktigaste beslutet för forskaren, valet av artiklar. Dessa måste vara 

tillräckligt omfattande för att ge en helhet, vilket måste regleras genom att avgränsa syftet. 

Burnard (1991) och Graneheim och Lundman (2004) skriver att kvalitativ innehållsanalys har 

flera steg. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att nästa steg är att ta ut textenheter, 

meningar eller ord som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Vi utgick från 

artiklarna och tog ut textenheter som svarade mot syftet, totalt 240. Vi gjorde vårt bästa för att 

inte tolka eller läsa mellan raderna i materialet. Vi kondenserade textenheterna som stämde 

överens med vårt syfte, det vill säga reducerade textmassan men behöll kärninnehållet. Till de 

kondenserade textenheterna skapades rubriker med sammanfattande namn för innehållet, för 

att därefter sortera in texteneheterna i kategorier. Kategoriseringar skedde i flera steg tills inga 

nya kategorier kunde skapas. Inga kondenserade textenheter skulle kunna tillhöra två 

kategorier utan bara passa in i en.  Vid den första kategoriseringen bildades 36 kategorier, vid 

den andra bildades 13 och fem slutgiltiga bildades i sista kategoriseringen. 

 
Tabell 1 översikt av artiklar (n=16)  

Författare, 

år 

Typ av studie  Deltagare Datainsamling              

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Barnett, 2005 
 
 

 
Kvalitativ 
 

 
10 deltagare, 
med kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 

 
Ostrukturerade 
intervjuer 
Analys baserad på 
Diekelmann et al., 
1989  
 

 
Fyra huvudsakliga teman; 
Känsla av svårigheter och 
symtom, funktionell 
oförmåga, känslomässigt 
trauma att hantera KOL 
och känna sociala förluster 
 

 
Medel 

Fryback & 
Reinert, 1999  

Kvalitativ 15, 10 kvinnor 
med cancer och 
5 män med 
HIV/AIDS 
 

Djup intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys  
 
 

Tre teman; Tro på en högre 
makt, att erkänna 
dödligheten och 
självförverkligande 

Bra 

Jumisko et 
al.,  
2005 

Kvalitativ 12 deltagare 
som levt med 
traumatisk 
hjärnskada i 4-
13 år   
 

Kvalitativa intervjuer. 
Fenomenologisk 
hermaneutisk metod. 
 

Två teman; Förlora sin väg 
och kämpa för att uppnå en 
ny normalitet 
 

Bra 

Lindsey, 
1996 

Kvalitativ 8 deltagare, 
med varierande 
grad av olika 
kroniska 
tillstånd 

Intervjuer  
Interpretiv 
fenomenologisk  
analys 
 

Sex teman; Hedra självet, 
söka och förenas med 
andra, skapa möjligheter, 
fira livet, överträffa självet 
och att nå en själslig frid 
 

Bra 
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Tabell 1(forts.) översikt av artiklar (n=16) 

Författare, 

år 

Typ av studie Deltagare Datainsamling 

Analysmetod 

          Huvudfynd Kvalitet 

McPherson et 
al., 2001 

Kvalitativ 10 kvinnor med 
reumatoid artrit 

Kvalitativa intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Fem teman; Personliga 
faktorer, yttre faktorer, 
framtiden, uppfattning av 
normaltillstånd och att ta 
kontrollen 
 

Bra 

McWilliam et 
al., 1996 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

13 deltagare, 
med någon typ 
av kronisk 
sjukdom 

Kvalitativa intervjuer 
Fördjupad tolkande 
analys 
 

Att äldre människor med 
kronisk sjukdoms 
upplevelser av hälsa är 
framförallt att kunna göra 
vad de vill göra  
 

Bra 

Moch, 1990 Kvalitativ  20 kvinnor med 
diagnostiserad 
bröstcancer 

Kvalitativa med open-
ended interju guide 
Tematisk analys 
 
 

Tre teman; Förändra 
relationer, finna en mening 
i upplevelsen och lägga till 
nya perspektiv om livet 
 

Bra 

Moch, 1998 Kvalitativ 20 kvinnor med 
nyligen 
diagnostiserad 
bröstcancer  

Kvalitativ med open-
ended intervju 
guide.Tematisk analys 
 

Sju fynd; Få information 
och ta beslut rörande 
behandling, hantera de 
fysiska aspekterna av 
sjukdomen och 
behandlingen, hantera 
förlust av kontroll, vara 
hoppfull över prognosen 
och optimistisk över livet i 
allmänhet, ändrade 
förhållanden till andra, 
finna mening i upplevelsen 
och få nya perspektiv om 
livet 
 

Bra 

Paulson et al., 
2002 

Kvalitativ 14 män, med 
långvarig, ej 
malign smärta  

Narrativa intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys  
 

Tre teman; Att uppleva 
kroppen som ett hinder, 
vara en annorlunda man 
och att sträva efter att 
uthärda 

Bra 

Pilkington & 
Mitchell, 
2004 

Kvalitativ 14 kvinnor med 
någon typ av 
gynekologisk 
cancer 
 

Semistrukturerade  
med open-ended 
intervjuguide. Analys- 
syntes processer  
 

Fyra teman; Att samla på 
kärleksfulla uttryck, 
bekräfta det personliga 
värdet, livets med och 
motgångar och utveckla 
mod för att uthärda 
 

Bra 

Reynolds & 
Prior, 
2003 

Kvalitativ 27 kvinnor. De 
flesta hade levt 
med multipel 
skleros i mer än 
5 år 

Semistrukturerade  
intervjuer  
Interpretativ  
fenomenologisk 
undersökning 
 

Sex teman; Bibehålla 
betydelsefulla  
sysselsättningar och roller, 
bilda ömsesidiga  
förhållanden, klarlägga tro, 
längtan och livsfilosofi, 
aktivitet i invaliditets-
frågor, medvetet värdera 
positiva upplevelser i livet 
och dra nytta av motgångar 
 

Bra 
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Tabell 1(forts.) översikt av artiklar (n=16) 

Författare, 

år 

Typ av studie Deltagare Datainsamling 

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Rhodes & 
Bowles, 
2002 

Kvalitativ  5 kvinnor med 
hjärtsvikt 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Fyra teman; Erkänna 
förluster i sina liv, 
acceptera förlusterna, 
ändra sina liv och 
djupnande förhållanden 
 

Bra 

Svedberg et 
al., 2004 

Kvalitativ  12 deltagare 
med psykisk 
sjukdom  

Öppna och 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ innehålls 
analys  
 

Tre teman; Autonomi, 
meningsfullhet och 
gemenskap 

Bra 

Swift et al.,  
2002 

Kvalitativ 5 deltagare, 
med kronisk 
osteoartrit 

Djup intervjuer. 
Interpretativ  
fenomenologisk 
analys 
 

Fem teman; Styrka, 
aktsamhet, tacksamhet, 
självvärde och inblick i 
blomstring 
 
 

Bra 

Widar et al., 
2004 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

43 deltagare 
med långvarig 
smärta efter 
stroke  
 

Kvalitativ med open-
ended frågor och 
frågeformulär 
Latent innehållsanalys 
 

Fyra teman; Fysiska-, 
psykiska aspekter, 
sysselsättning och sociala 
och ekonomiska aspekter  

Medel 

Öhman et al., 
2003 

Kvalitativ 10 deltagare 
med kroniska 
sjukdomar 

Narrativ 
interjvumetodik 
Fenomenologisk 
hermaneutisk metod 
 

Tre teman; Uppleva 
kroppen som ett hinder, att 
vara ensam i sjukdom och 
kämpa för normalitet 

Bra 

 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 2). Kategorierna presenteras i brödtext med 

referenser till vetenskapliga artiklar som ingår i analysen och styrks med citat. 
 

Tabell 2 översikt över kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att vara med familj och vänner 
 
Att välja glädje och förändra synen på livet 
 
Att göra det som är meningsfullt 
 
Att vara oberoende och bestämma över sitt liv 
  
Att finna styrka och frid i andlighet 
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Att vara med familj och vänner 

I flera studier framkom det att deltagare upplevde förhållanden och relationer som väldigt 

viktiga för upplevelsen av hälsa (Barnett, 2005; Fryback & Reinert, 1999; Moch, 1990; 

Pilkington & Mitchell, 2004). 

“You realize that relationships are very, very important”.  
(Moch: 1998, s. 307) 

 

Människor värderade tiden med andra människor mer än något annat. De beskrev att de ville 

stärka banden med vänner och familj och att de brydde sig om sitt förhållande till dem mer än 

innan sjukdom (Moch, 1990; Rhodes & Bowles, 2002). De beskrev att familjen förts närmare 

varandra sedan de drabbats av sjukdom (Fryback & Reinert, 1999; Moch, 1990). Deltagare 

beskrev att de ville skapa mer meningsfulla och djupare förhållanden med de människor som 

fortfarande var kvar i deras liv (Paulson, Danielson & Söderberg, 2002; Rhodes & Bowles, 

2002). Det framkom att det gav deltagare livskvalitet att ha familjemedlemmar och vänner 

runt sig som stöd och hjälp (Pilkington & Mitchell, 2004; Widar, Ahlström & Ek, 2004) och 

de upplevde kärlek, lycka, bekräftelse och tillfredsställelse i att kunna visa omtanke för andra 

människor (Lindsey, 1996; Reynolds & Prior, 2003; Pilkington & Mitchell, 2004; Svedberg, 

Jormfeldt & Arvidsson, 2004; Swift, Ashcroft, Tadd, Campell & Dieppe, 2002). Att fortsätta 

kunna fortsätta ta del i förhållanden med andra människor gjorde att deltagarna kunde gå 

vidare i livet och känna att de hade ett värde som människor (Reynolds & Prior, 2003). I 

studien av Jumisko, Lexell och Söderberg (2005) beskrev deltagare att de fann tröst i familjen 

när de blev stöttade, trodda på och accepterade. 

 

Människor beskrev att vänner var den bästa medicinen i världen och gjorde att de glömde bort 

sig själv för ett tag (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003) och det påminde deltagare om att 

livet var till för att njutas (Reynolds & Prior, 2003). Deltagare beskrev att det var viktigt att ha 

någon att dela glädjen med för att uppleva hälsa (Svedberg et al., 2004) och människor som 

fanns där för dem och visade ömhet hade ett högt värde (Pilkington & Mitchell, 2004). De 

upplevde tacksamhet när de fick stöd av vänner (Reynolds & Prior, 2003). Människor beskrev 

vikten av att få förståelse för att uppleva hälsa (McPherson, Brander, Taylor & McNaughton 

2001). De ville inte att någon skulle tycka synd om dem utan de ville bli bekräftade, 

respekterade och lyssnade på (Pilkington & Mitchell, 2004). Deltagare menade att barn gav 

glädje, mening och lindrade ensamhet, för en stund (Jumisko et al, 2005; Paulson et al., 2002; 

Swift et al, 2002). De upplevde även stolthet i att kunna fortsätta ge omtanke och råd till sina 
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barn och att fortfarande vara en god maka eller make (Reynolds & Prior, 2003). Människor 

menade att husdjur kunde vara en vän och supporter och att de spelade en viktig roll i livet 

(Jumisko et al., 2005; Rhodes & Bowles, 2002). 

 

Deltagare i studier beskrev att det var viktigt att älska och tycka om sig själv för att kunna 

älska andra (Fryback & Reinert, 1999; Svedberg et al., 2004) och om de kunde lära att älska 

sig själv gav det bättre hälsa och gjorde att de växte som människor (Svedberg et al., 2004). 

Livskvalitet var att älska och bli älskad tillbaka (Pilkington & Mitchell, 2004). 

 

”Quality of life is to love and to love back”. (Pilkington &  
Mitchell: 2004, s. 150) 

 

Människor ville bli sedda framför sjukdomen och att bli igenkända och behandlade som 

människor, inte som sjukdomar (Moch, 1990; Reynolds & Prior, 2003). Deltagare beskrev att 

de ville behålla värdigheten och ha samma människovärde som innan sjukdomen (Pilkington 

& Mitchell, 1999). 

 

I flera studier beskrev deltagare att de förstod andra människors behov på ett annat sätt och 

var mer uppmärksamma på dessa efter att de själva drabbats av sjukdom. De uttryckte att det 

även fanns ett behov av att kunna och vilja dela med sig av det de har varit med om till andra 

(Lindsey, 1996; Moch, 1998). Människor beskrev att de utvecklade starka band med andra i 

samma situation (Moch, 1998). 

 

Att välja glädje och förändra synen på livet 

Enligt Rhodes och Bowles (2002) beskrev deltagare att de medvetet valde glädje i sina liv för 

att uppleva hälsa och det var viktigt med humor. De menade att skratt tog dem igenom 

svårigheter. I studien av Fryback och Reinert (1999) menade deltagare att glädjeämnen i livet 

upplevdes tillsammans med känslor om att livet var hårt. Deltagare i Lindsey (1996) studie 

beskrev att de även såg framemot nya utmaningar och kände att livet var till för att levas. 

Deltagare i studien menade att det var viktigt att kunna se vad som verkligen var 

betydelsefullt och vad som gav styrka, energi och glädje och vad som inte gjorde det för att 

uppleva hälsa (Lindsey, 1996). Framsteg gav deltagare enorm glädje och motiverade dem till 

att kämpa vidare (Jumisko et al., 2005). De beskrev även glädjen över att finnas till (Moch, 

1998).  
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“I´m glad to be here”. (Moch: 1998, s. 307) 

 

I flera studier utryckte deltagare tacksamhet över att de hade överlevt och de uppskattade livet 

mer efter sjukdom (Jumisko et al., 2005; Pilkington & Mitchell, 2004). De var även 

tacksamma över att ha utvecklats som människor (Jumisko et al., 2005). Deltagare beskrev att 

de njöt och var glad åt de positiva sakerna i livet (McPherson et al., 2001; McWilliam, 

Stewart, Belle Brown, Desai, & Coderre, 1996; Pilkington & Mitchell, 2004; Svedberg et al., 

2004) och att de hade en passion för att leva och firade livet (Lindsey, 1996). Att känna 

välmående beskrevs som att vara tillfredsställd och levande (Lindsey, 1996; Svedberg et al., 

2004). Människor ville finna en positiv mening i sjukdomsupplevelsen (Fryback & Reinert, 

1999). De menade att de ville göra det bästa av situationer och se det från den positiva sidan 

(McWilliam et al., 1996). Det var även viktigt att ha en positiv sinnesstämning för att uppleva 

hälsa och deltagarna hjälpte sig själva genom att tänka positivt (Jumisko et al., 2005; 

Reynolds & Prior, 2003; Swift et al., 2002). De upplevde det positivt när de kunde identifiera 

känslor från livet innan sjukdom, exempelvis smak, lukt och beröring (Öhman et al., 2003).  

 

I flera studier beskrev deltagare att de fick nya perspektiv i livet och ville kunna se sjukdom 

som en händelse som gav livet en ny inriktning (Fryback & Reinert, 1999; Moch, 1990; 

Rhodes & Bowles, 2002). Människor såg sjukdom som en del av livet och de beskrev en 

känslomässig acceptans över hur livet var nu (Reynolds & Prior, 2003; Rhodes & Bowles, 

2002). De ville klara av livets vardagliga angelägenheter och även problem som tillhörde 

sjukdom (Svedberg et al., 2004). Deltagare beskrev att upplevelsen av livskvalitet var 

viktigare än livets längd (Fryback & Reinert, 1999). De menade att det var skillnad mellan att 

ha ett liv som invalidiserad och ha ett liv som hade lite kvalitet. För att kunna höja livskvalitet 

var deras inställning att sjukdom, trots att den hade förödande effekter på kroppen, inte 

förhindrade positiva stunder att förekomma (Reynolds & Prior, 2003).  De uppskattade dagar 

på ett annat sätt (Moch, 1990; Reynolds & Prior, 2003) och de positiva stunderna i livet 

istället för att ta de förgivna (Reynolds & Prior, 2003). Människor levde i nuet och tog varje 

dag som den kom (Fryback & Reinert, 1999; Swift et al., 2002).  

 

Människor menade att kämpa och fortsätta vara positiv var ett sätt att vända negativa 

upplevelser till positiva och detta gav dem livskvalitet (Reynolds & Prior, 2003). Det var 

viktigt att inte ge upp (Swift et al, 2002). Deltagare hade bestämt sig för att fortsätta leva och 

upplevde att livet hade blivit dyrbarare (Fryback & Reinert, 1999; Paulson et al., 2002). Även 
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prioriteringar i och synen på livet var annorlunda, hälsa betydde mycket mer nu än innan de 

drabbades av sjukdom (McWilliam et al., 1996).  

 

She intended to”keep on living” until the end. Life had become  

 more precious. (Fryback & Reiner: 1999, s. 17) 
 

Människor insåg att livet var mer meningsfullt (Moch, 1990; Moch, 1998). De beskrev att de 

ville se en mening och lära sig något nytt i varje upplevelse (Fryback & Reinert, 1999; 

Lindsey, 1996). De menade att det var centralt att ha mening i livet för att kunna uppleva 

hälsa (Pilkington & Mitchell, 2004; Swift et al., 2002; Öhman et al., 2003). Deltagare beskrev 

att materiella saker inte var så meningsfulla som de brukade vara utan de upplevde förändrade 

värderingar (Moch, 1990). I flera studier beskrev deltagarna att de uppskattade de små 

sakerna i livet, exempelvis fåglar, musik, blommor, djur och leenden, mycket mer än vad de 

gjorde innan de drabbades av sjukdom. De slutade att reta upp sig över småsaker (Fryback & 

Reinert, 1999; Moch, 1990; Pilkington & Mitchell, 2004; Swift et al., 2002).  

 

 Participants gained a new appreciation of the little things in life-  
The sound of music, the smell and sight of flowers, and a baby’s 
Smile. (Fryback & Reinert: 1999, s. 18) 

 

Deltagare menade att livet var viktigare än sjukdom och att de inte lät sjukdom och symtom ta 

över livet trots att de inte kunde utföra tidigare sysslor (Fryback & Reinert, 1999; Pilkington 

& Mitchell, 2004; Reynolds & Prior, 2003) och de njöt mer av livet än vad de gjorde innan de 

drabbades av sjukdom (Moch, 1990). För att bibehålla identitet och självförtroende tvingades 

människor att finna nya meningsfulla aktiviteter då de aktiviteter som de gjorde innan 

sjukdom inte alltid längre var möjliga att utföra (McWilliam et al., 1996; Reynolds & Prior, 

2003). Deltagare fick omprioritera och fokusera på vad de fortfarande klarade av och lämnade 

aktiviteter som inte längre var möjliga (McPherson et al., 2001; Rhodes & Bowles, 2002). De 

menade att de fick acceptera att de aldrig kommer att kunna göra det de gjorde innan sjukdom 

(McPherson et al., 2001). Förluster av arbete eller av att inte kunna ta sitt ansvar som förälder 

i alla avseenden gjorde att deltagarna tvingades till att finna andra meningsfulla 

sysselsättningar för att uppnå livskvalitet (Reynolds & Prior, 2003).  Ett sätt att uttrycka sig 

var genom hantverk eller att skriva och det gav ibland lättnad (Jumisko et al., 2005). 
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Att göra det som är meningsfullt 

Det framkom i flera studier att deltagare ansåg att det var mycket viktigt att ha något 

meningsfullt och betydelsefullt att göra för att uppleva hälsa (Paulson et al., 2002; Pilkington 

& Mitchell, 2004; Reynolds & Prior, 2003; Widar et al., 2004). Att människor kunde fungera 

i sin situation var viktigt, att kunna arbeta, vara aktiv och klara vanliga saker stärkte 

upplevelsen av hälsa (Jumisko, et al., 2005; Widar et al., 2004; Öhman et al., 2003). Det var 

även vikigt att ha något att se framemot och mål med livet för att uppleva hälsa hos deltagare 

(Widar et al., 2004; Öhman et al., 2003).  

 
Among the persons in paid employment, it emerged that employment 

 is meaningful: “Yes it actually means a lot to go to work on weekdays 
 and, quite simply, go to work”. (Widar et al.: 2004, s. 501) 

 

Deltagare beskrev att de upplevde hälsa om de hade möjlighet och kapacitet att kunna 

engagera sig i fritidsaktiviteter (Reynolds & Prior, 2003; Widar et al., 2004) och de beskrev 

att åstadkomma något, exempelvis att gå till en vän, gav tillfredsställelse och gjorde dagen 

värdefull (McWilliam et al., 1996). Människor ville känna att de var nödvändiga och att det 

de gjorde inte var bortkastad tid (Reynolds & Prior, 2003).  

 

Människor beskrev att de upplevde hälsa då de fann nya vägar till att göra saker (McWilliam 

et al., 1996). De beskrev att de upplevde livskvalitet och fick en positiv självbild när de gjorde 

det de tyckte om (Widar et al., 2004; Reynolds & Prior 2003). Människor menade att de hade 

ganska god livskvalitet trots att de upplevde symtom och att de inte kunde utföra aktiviteter 

som de gjorde innan sjukdom (Barnett, 2003). De ansåg att de kunde höja livskvalitet genom 

att använda tid och energi förståndigt och att det var bäst att passa på att göra så mycket roligt 

som möjligt när den fysiska förmågan var som bäst och tillät detta. Deltagare ville finna nya 

sätt som tog mindre energi att klara av dagliga uppgifter som var viktiga för att uppleva hälsa. 

De kunde till och med betala andra för att göra det som de ansåg vara tråkigt för att spara 

energi för att orka göra det som de verkligen ville göra (Reynolds & Prior, 2003; Rhodes & 

Bowles, 2002). 

 
“You find functional strategies, pay people to do the things that are  
boring, that you don’t want to waste your energy on. So now I pay  
somebody to do my cleaning, I pay somebody to do the ironing, I  
pay somebody to the heavy gardening. OK, it means that out of my  
disablement benefit, quite a lot of that goes on paying people to do  
things. But if I’ve got limited energy I’m not going to waste it on  



   14

ironing shirts”.  (Reynolds & Prior: 2003, s. 1242) 
 
 
 

Att vara oberoende och bestämma över sitt liv 

Deltagare beskrev viktiga förutsättningar för att kunna känna självbestämmande som att klara 

av det dagliga livet, ha kraft över till sig själv och klara av att fatta egna beslut (Svedberg et 

al., 2004). De menade att det var viktigt att ha autonomi, känna oberoende och bestämma över 

livet för att uppleva hälsa (Pilkington & Mitchell, 2004; Rhodes & Bowles, 2002; Svedberg et 

al., 2004). Att få bestämma och ha makten över sig själv, kontrollera saker, välja aktiviteter 

och levnadsförhållanden upplevde deltagarna som tillfredsställande (Lindsey, 1996; 

McPherson et al., 2001; Svedberg et al., 2004; Widar et al.,2004; Öhman et al., 2003). 

 

Along with the notion of feeling recognized as a person  
with dignity, participants expressed the importance of  
“having autonomy”, and of feeling “independent” and  
“in control of life”. (Pilkington & Mitchell: 2004, s. 150) 

 

Människor upplevde även stor tillfredsställelse i att kunna bestämma över stora förändringar i 

livet (Rhodes och Bowles, 2002). De beskrev att de fick självförtroende då de kunde vara 

självständiga i livet så långt som möjligt (Öhman et al., 2003). Deltagare uttryckte att de ville 

kunna leva i sitt eget hem och ha ett normalt liv som möjligt. Detta ökade känslor av 

välbefinnande (Jumisko et al., 2005; Widar et al., 2004; Öhman et al., 2003). Människor 

beskrev glädje över att få lämna sjukhuset och att kunna vara hemma (Öhman et al., 2003). 

 

Deltagare upplevde att en stark vilja var mycket viktig för hälsoupplevelsen (Reynolds & 

Prior, 2003). De beskrev att de kunde överleva allt livet hade att komma med och det gav 

självförtroende att våga möta det (Fryback & Reinert, 1999). Deltagare menade att det var 

viktigt att tro på sig själv och när de fann nya vägar till att göra saker som de tyckte om 

bibehöll och stärkte de sitt självförtroende (McPherson et al., 2001; Reynolds & Prior, 2003).  

De beskrev modet att våga vara en egen person och individuell (Lindsey, 1996). 

Människor beskrev att det var viktigt att ta hand om och se efter sin kropp (Swift et al., 2002) 

men även att det var viktigt att kunna utmana den (Jumisko et al., 2005). Deltagare uttryckte 

att de hade fått en ökad medvetenhet om sin kropp sedan de drabbats av sjukdom (Rhodes & 

Bowles, 2002). 

 
“I have come to what is important to me, what gives me strength  
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and energy and joy and nourishment, and what doesn’t. I am very  
motivated to make choices, not hang around in limbo, and I think  
that is a sign of health. It is my ability to make decisions based on  
what is truly important and, to do that, I need to know what is truly  
important to me”. (Lindsey: 1996, s. 468) 

 

 

Att finna styrka och frid i andlighet 

Deltagare beskrev att de fann styrka i andlighet och att de såg sitt liv som större än ande, 

kropp och själ. De upplevde att hälsa hade mer att göra med det andliga än det fysiska och de 

beskrev att de fann frihet för själen (Lindsey, 1996).  I en studie av Fryback och Reinert 

(1999) såg deltagare varje dag som en gåva. 

 

“My life is larger than my mind, body and soul”. (Lindsey: 1996,  

s. 469) 

 

Människor menade att det var viktigt att känna hopp, tro, mod, en inre styrka för att uppleva 

hälsa och en önskan om att leva (Jumisko et al., 2005). De beskrev att de upplevde hälsa då de 

kunde tänka sig och fantisera bortom de kroppsliga bristerna. Människor upplevde att en 

känsla av andlighet och tillhörighet var viktig för hälsoupplevelsen och blev medvetna om det 

andliga genom känslor av tillhörighet, helhet, harmoni och fridfullhet (Lindsey, 1996). De 

beskrev att tro på en högre makt och dess ovillkorliga kärlek och ett förhållande till Gud var 

viktigt för att uppleva hälsa (Fryback & Reinert, 1999; Lindsey, 1996; Rhodes & Bowles, 

2002).  

 
Människor beskrev känslan av att se mer djupt på saker och de upplevde kärlek och en 

vägledande styrka genom livet som hörnstenar för hälsa. De ansåg att de kunde leva 

hälsosammare genom att förbättra sin andliga hälsa och förklarade att det var först när någon 

sa att de skulle dö som förståelse gavs för vilket mirakel det var att bara kunna kliva upp på 

morgonen (Moch, 1990). Deltagare beskrev att hälsa nåddes genom att finna sig i sitt öde 

(McWilliam et al., 1996) och att de läkte när de kunde hjälpa andra (Lindsey, 1996). Det 

framkom i studien av Fryback och Reinert (1999) att det var viktigt att vara tillfreds med 

döden och kunna se den som en del av livet. 

 

“I guess just getting up in the morning [is important]. I don’t  
think anybody realizes what a miracle that is until you get on  
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the edge where somebody tells you might be out of time”.  
  (Moch: 1990, s. 1434) 
 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva människors upplevelse av hälsa vid kronisk 

sjukdom. Studien resulterade i fem kategorier: att vara med familj och vänner, att välja glädje 

och förändra synen på livet,  att göra det som är meningsfullt, att vara oberoende och 

bestämma över sitt liv och att finna styrka och frid i andlighet.  

 

I kategorin att vara med familj och vänner framkom att människor upplevde förhållanden och 

relationer som väldigt viktiga för att uppleva hälsa och även att det gav dem livskvalitet att ha 

familjemedlemmar och vänner som stöd och hjälp. De upplevde stolthet i att kunna fortsätta 

ge omtanke och råd till sina barn och att fortfarande vara en god partner. I vår litteraturstudie 

framkom även att människor utvecklade starka band med andra i samma situation.  

 

I studier av O´Neill (2002) och Small & Lamb (1999) beskriver människor, att samtidigt som 

de upplever relationer som viktiga för upplevelsen av hälsa, så menar de att deras sjukdom 

begränsar och inkräktar i sociala relationer och familjelivet. En del upplever att andra inte 

alltid förstår deras begränsningar och andra kan därför vara okänsliga (O´Neill, 2002; Small 

& Lamb, 1999) och de upplever att kronisk sjukdom hotar kvaliteten i förhållanden mellan 

människor (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 2004). Människor beskriver att en stor del av 

livskvaliteten är att aktivt kunna ta del i relationer. Mellan partners är sexuellt umgänge 

viktigt. Människor beskriver att en effekt av kronisk sjukdom och behandling är ett förändrat 

sexuellt liv, vilket ger en förändrad livskvalitet. Sexlivet saknas och samtidigt har behovet 

minskat hos en del människor och de ser sjukdomen som orsak till detta (Nusbaum et al., 

2003; Jakobsson et al., 2000). De menar att smärta, muskelkramper, stelhet och problem med 

flexibiliteten och rörlighet kan påverka vilja och möjlighet till sexuella aktiviteter (Nusbaum 

et al., 2003) och en del är rädda för inkontinens under samlaget (Kralik et al., 2002). 

Människor menar att det är viktigt att kunna tala om de förändrande behoven med sin partner 

och ha ett förhållande där de stödjer varandra. En del har blivit lämnade på grund av 

utmaningen och osäkerheten som förknippas med kronisk sjukdom (Kralik et al., 2003).  

 

I kategorin att välja glädje och förändra synen på livet framkom att människor valde glädje i 

sina liv för att uppleva hälsa och det var viktigt med humor. Enligt Schlesinger (1996) gör 
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användandet av humor att människor orkar. De kan med humorns hjälp se sjukdomen ur en 

positiv vinkel, ha en positiv syn på livet i allmänhet, acceptera sin sjukdom och leva inom de 

begränsningar sjukdomen ger (Small & Lamb, 1999). Människor menar att humor spelar en 

hälsobefrämjande roll. Det hjälper dem att möta svåra situationer och orka leva. Humor gör 

att människor tillåts att glömma otrevliga saker, sorg och depression stundvis. Det ger glädje 

och avslappning. Människor ser humor som en viktig överlevnadsstrategi och en indikation på 

att de har tagit sig igenom det värsta stadiet av osäkerhet i sjukdomen. Det hjälper dem också 

att acceptera vad som har hänt genom att ge nya perspektiv och lösningar. Människor kan 

använda humor kan för att orka med starka känslor, framförallt rädsla och ångest då humor 

och skratt ger en möjlighet för människor att ge utlopp för sina känslor. Framförallt män 

upplever humor som en försvarsmekanism för att undvika svåra situationer eller 

verkligenheten för undvika att behöva tala om sina känslor (Åstedt-Kurki et al., 2001).  

 

I kategorin framkom även att människor fick nya perspektiv i livet och ville kunna se sjukdom 

som en händelse som gav livet en ny inriktning. Även prioriteringar i och synen på livet var 

annorlunda, hälsa betydde mycket mer nu än innan de drabbades av sjukdom. Människor blir 

stressade när de konfronteras med sjukdom men efter en tid ser de den som en del av livet 

(Kralik, 2002). Människor upplever enligt Söderberg och Lundman (2001) och Kralik (2002) 

förändringar i livet när de lever med kronisk sjukdom. Kralik (2002) menar att människor 

bestämmer sig för att lära sig att leva med förändringarna och de försöker acceptera sin 

förändrade livssituation vilket är ett sätt att orka. Hälsa i att leva med sjukdom handlar om att 

få sjukdomen att passa in i livet. Detta nås genom att ta risker, överge säkerheten, ta beslut 

och kämpa mot begränsningar som sjukdomen har tvingat på människan som lever med den. 

När känslan av att allt är normalt igen har uppnåtts, upplever människor att livet är återvunnet 

och att de har balans, bemyndigande och kontroll i livet.  Detta kan liknas med Cullbergs 

(2000, s. 41-44) beskrivning av en traumatisk kris, då en yttre händelse är så allvarlig att 

människor upplever sin fysiska existens, sociala identitet, trygghet och andra mål i livet 

allvarligt hotade. Återhämtningen sker i olika faser, vilka börjar med en akut fas; ett 

chockstadium, där individens psykiska energi går åt till att orientera sig i tillvaron. 

Chockfasen övergår till reaktionsfasen efter någon timme och kan vara i några veckor upp till 

flera månader. Människor kan uppleva sömn- och aptitstörningar och kroppsliga reaktioner. 

Allt eftersom börjar människor att bearbeta händelsen och då övergår krisen till 

bearbetningsfas, som varar olika länge kanske från ett halvt till ett år. Sist kommer 
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nyorienteringsfasen, vilket innebär att smärtan efter det förlorade eller efter den kränkande 

upplevelsen och livet är under kontroll.  

 

I kategorin att göra det som är meningsfullt framkom det att det var mycket viktigt att ha 

något meningsfullt och betydelsefullt att göra för att uppleva hälsa. Människor fick 

omprioritera och fokusera på vad de fortfarande klarade av och lämnade aktiviteter som inte 

längre var möjliga. De upplevde hälsa då de fann nya vägar till att göra saker. Cullberg (2000, 

s. 484) beskriver att ett arbete, som människan tycker om, har för de flesta en positiv 

innebörd, vilket är den mentala stimulansen över att kunna klara uppgifter och självkänslan 

över att kunna klara av att producera något eller när uppsatta mål nås. Arbetet har viktiga 

sociala funktioner i och med att relationer till omvärlden fås. Arbetet ger även en schemalagd 

tillvaro och en planerad framtid. Detta gör att fritiden blir meningsfull. Då människor inte kan 

arbeta bryts de ner. Enligt Söderberg och Lundman (2001) har många människor viljan att 

göra saker men inte den fysiska styrkan. I studien av Kvigne et al., (2004) är människor 

villiga att kämpa för att bibehålla ett normalt liv men får mer eller mindre ge upp många 

intressen på grund av bristande funktionell förmåga. Enligt Asbring (2001) har människor en 

stark längtan efter det tidigare livet och det finns ofta sorg över förlusten av den tidigare 

identiteten och aktiviteter som förknippas med det. Samtidigt menar människor att identiteten 

är förknippad med hälsa och ha ett arbete att gå till och att de hellre använder all sin energi till 

att klara av arbetsdagen och att de sedan vilar resten av dagen än att inte gå och arbeta alls 

(Asbring, 2001). Människor måste balansera det de vill göra med hur mycket kraft de har. Det 

är en ständig kamp att inte göra för mycket (Cudney et al., 2002).  

 

I kategorin att vara oberoende och bestämma över sitt liv framkom det att viktiga 

förutsättningar för att kunna vara självbestämmande som att klara av det dagliga livet var att 

ha kraft över till sig själv och klara av att fatta egna beslut. De menade att det var viktigt att ha 

autonomi, vara oberoende och bestämma över livet för att uppleva hälsa. Processen vid den 

kroniska sjukomen Alzheimers demens medför en gradvis förlust av möjligheten för 

människor att uttrycka sig vilket innebär en eventuell förlust av möjligheten till att vara 

självbestämmande och förmågan att fatta egna beslut är begränsad. Det gäller för dem som 

fattar beslut åt människor i dessa situationer att de respekterar deras autonomi. Att respektera 

autonomi innebär att se till människors välmående. Människor blir förnedrade när de blir 

bestulna på deras möjlighet till att ha kontroll över sig själv och sin framtid (Koppelman, 

2002).  
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I kategorin att finna styrka och frid i andlighet framkom det att människor fann styrka i 

andlighet och att de såg sitt liv som större än ande, kropp och själ. De upplevde att hälsa hade 

mer att göra med det andliga än det fysiska. Det var även viktigt att vara tillfreds med döden 

och kunna se den som en del av livet. 

 

Människors syn på meningen med livet påverkas ofta av kulturella/religiösa värderingar. 

Religion och vetenskap har en delad historia och nutid. I olika tidsepoker runt om i världen 

gavs medicinsk och andlig omvårdnad av samma människa och för många människor ger 

religiös tro tröst i sjukdom (Sloan, Bagiella & Powell, 1999). Människors kulturella bakgrund, 

religion, livssyn, värdesystem och erfarenheter har betydelse för hur de uppfattar liv och död, 

hälsa och sjukdom. I varje enskild kultur har födelse, sjukdom och död en psykologisk och 

social innebörd och de är olika för varje kultur (Hanssen, 1998, s. 45). I studien av Yamey och 

Greenwood (2004) beskriver muslimer att livet ses som en prövning eller en prövning av tron.  

Sjukdom är en del av prövningen och de tror att sjukdom eller skada är förutbestämd. 

Buddister upplever att sjukdom är ett resultat av något de gjort tidigare. Vidare menar 

författarna att judar tror att ingenting händer utan Guds inverkan och sjukdom ses därför som 

given av Gud. Detta kan vara Guds sätt att straffa människor för något dåligt de gjort och 

människor beskriver att de inte alltid förstår varför de blir straffad och menar att Gud, i Hans 

visdom, gör att människan måste lida. Hinduer menar att sjukdom och skada är förutbestämt 

och de tror på karma, att det de gjort tidigare påverkar det nuvarande livet. Kristna menar att 

det finns två olika synsätt på sjukdom och skada. Det ena är att Gud har en absolut kontroll 

över deras liv och att det är Hans vilja att de drabbats av sjukdom. Den andra synen är att 

människor ser lidande och sjukdom som en möjlighet att växa andligt (Yamey & Greenwood, 

2004).  

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att trovärdigheten varierar beroende på det 

undersökta fenomenets svårighet och artiklarnas kvalitet. Att bara välja de mest passande 

textenheterna ur data gör att trovärdigheten förändras och inte blir korrekt. Alla textenheter 

som svarar mot syftet har ett värde för analysen och ingen får uteslutas. Det framkomna 

resultatet bör delas med andra människor för att öka trovärdigheten. Detta för att kontrollera 

att resultat är riktigt och för att bekräfta att kondenseringarna är sorterade och kategoriserade 

rätt. I kvalitativ forskning handlar tolkning och trovärdighet om att skapa de mest trovärdiga 

argumenten för resultatets riktighet.  
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Vi har använt oss av en manifest och textnära analysmetod. Det skapar trovärdighet i analys 

av redan publicerade studier, då vi inte har tolkat artiklarnas innehåll. Trovärdigheten i vår 

studie stärks genom att vi har varit två personer som arbetat med analysen. Vi har varit 

textnära och ofta återgått till textenheterna under studiens gång samt att vi kontinuerligt har 

haft seminarier tillsammans med handledare, lärare och andra studenter. Pålitlighet, innebar 

att vi beskrev processen för att studien skulle kunna repeteras och överförbarhet, för att göra 

studien tillförlitlig och att resultatet skulle kunna överföras på människor i liknande 

situationer. En noggrann och lämplig presentation av resultatet tillsammans med citat skapar 

ett överförbart resultat (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa var ledstjärnor i vårt arbete 

(jmfr Holloway & Wheeler, 2002, s. 250-256). För att resultatet ska vara så trovärdigt som 

möjligt måste varje kvalitativ innehållsanalys bli utvärderad i förhållande till procedurens 

gång och vilka resultat som har framkommit (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har noggrant 

och idogt arbetat för att hålla oss till de riktlinjer som vi hade för avsikt att använda oss av. 

Det största problemet med litteraturstudien var den korta tiden vi hade på oss att färdigställa 

studien. Även att alla artiklar var skrivna på engelska kan ha gjort att vi har tappat nyanser i 

texten vid översättning till svenska.  

 

Avslutande reflektion 
Corbin (2003) menar att kroppen och självet ses som en enhet tills kroppen inte längre kan 

utföra prestationer som människor önskar. Sjukdom gör människor rädda att de ska förlora 

kontrollen över sin kropp eller att de inte längre ska kunna göra vad de kunde göra innan 

sjukdomen. Även över att de inte längre kan förstå kroppens språk och lita på att de ska 

uppträda som den borde. Författaren menar att människor måste lära sig att lita på sin kropp 

igen då de lever med sjukdom för att kunna återskapa en hälsosam identitet.  Att ha hälsa 

uttrycks av människor som att må bra igen, att känna sig som sitt gamla jag, eller att se sin 

hälsa komma tillbaka. Det upplevs som frånvaro av underliga sinnesintryck och att den 

okända kroppen blir känd igen. Det beskrivs även som en känsla av att ha återfått kontrollen 

över livet och kroppen även om sjukdomen förändrat dem. Hälsa upplevs som att lita på 

kroppen och sig själv och att trots att livet kan vara osäkert, vara mer öppen än innan livet 

med sjukdom.   

Resultatet i denna litteraturstudie ger en fördjupad förståelse för människors upplevelse av 

hälsa vid kronisk sjukdom. Det framkom att ha familj och vänner runt omkring sig och en 

meningsfull sysselsättning som mycket viktiga faktorer för upplevelsen av hälsa.  



   21

 

Människor med kronisk sjukdom blir genom sin sjukdom tvingade till att ha kontakt med 

hälso- och sjukvården. Detta innebär att sjuksköterskor ofta möter dessa människor i sitt 

arbete och därför är det viktigt att veta hur hälsa upplevs hos människor med kronisk sjukdom 

för att kunna stärka den. Enligt SOSFS 1993:17 är syftet med omvårdnad att stärka hälsa, 

förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån människors individuella 

möjligheter och behov, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död. Att befrämja 

hälsa och förebygga ohälsa innebär att identifiera riskfaktorer. Sjuksköterskor ska tillsammans 

med människor med sjukdom formulera och tydliggöra mål för fysisk, psykisk, social och 

andlig hälsa (SOSFS 1993:17). 

 

Sjuksköterskor bör alltid behandla människor som unika individer och stärka dem till att 

medverka i att uppleva hälsa i sjukdomsprocessen och behandlingen, för att de ska känna att 

de har kontroll över situationen. Attree (2001) menar att när människor möter vårdpersonal 

vill de bli behandlade som individer och att andra ska visa ett intresse för dem. De vill ha god 

individuell vård och ta del i beslut och göra val i deras vård och behandling. Människor 

upplever det positivt när sjuksköterskor är hjälpsamma och upplever det negativt när 

vårdpersonal visar lite respekt för deras rättigheter, privatliv och värdighet. Hildén och 

Honkasalo (2006) beskriver att sjuksköterskor möter människor i vården bör hon ge stöd i 

form av att lyssna och vara närvarande när hon samtalar med människor. Liu, Mok och Wong 

(2006) menar att genom sjuksköterskors omvårdnadsattityder upplever människor att de får 

känslomässigt stöd och de som har kroniska sjukdomar har behov av stöd. Människor med 

kronisk sjukdom önskar sjuksköterskor som är känsliga och mottagliga för deras sårbarhet. 

  

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och sjuksköterskor möter dagligen människor med 

olika trosuppfattningar och religioner. Sheldon (2000) menar att sjuksköterskor ska vänta med 

att tala om religion tills människor gör det. Sjuksköterskor måste vara trygga i sin egen 

andlighet och ändå vara mycket lyhörd för andras trosuppfattningar och respektera dessa. 

Sjuksköterskor får möta människor med olika religioner, kulturer, historia, traditioner och 

detta innebär att människor har skilda uppfattningar av hälsa.  

 

Sjuksköterskors fokus bör vara på människan framför den kroniska sjukdomen, inte tvärtom. 

För att kunna befrämja hälsa hos människor med kronisk sjukdom som sjuksköterskor är det 

mycket viktigt att veta vad de som unika människor upplever vara hälsa då denna upplevelse 
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är högst individuell. Hälsa är ett komplext begrepp och området är mycket väsentligt och 

kräver fortsatt forskning för att ytterligare få ökad förståelse.  
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